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Teatre

Nord-americans a Israel. Una 
parella de jueus i un catòlic. Els 
tres de Nova York. Cap 
practicant, encara que el viatge 
a Terra Santa suposi fet i fet un 
exercici de revelació personal. A 
Jerusalem, a l’altre costat del 
mur, interactuaran amb dos 
palestins. Amb aquest material 
Guillem Clua ha escrit una 
comèdia dramàtica en un entorn 
de conflicte. Molt més comèdia 
dramàtica que conflicte.

En aquesta obra dominada per 
la correcció, l’autor sembla 
moure’s entre la trama i els 
personatges com en un camp de 
mines. Tot és cura i precaució per 
no fer-se mal. Apunt d’un text 
que podria ser molt més 
important i es conforma amb 
complir amb les regles d’una 
sitcom dramàtica. Gust de 
cendra no té la dimensió 
humanista d’un text com 
Homebody/Kabul de Tony 
Kushner. Tampoc no ho pretén. I 

si és així, ¿per què endinsar-se 
en aquesta zona de guerra?

Només hi ha un personatge 
(l’adolescent Iàssir) que sembla 
voler escapar-se del general to 
convencional. Un buscavides 
que s’ha instal·lat a la terra de 
ningú de la pura supervivència. 
Un palestí murri que no es casa 
amb res, que col·loca al mateix 
nivell del benefici immediat els 
guiris i els seus. Un personatge 
–interpretat amb honestedat per 
Guillem Barbosa– que marca 
distàncies fins i tot amb la pròpia 
obra. Ell va per lliure mentre els 
altres es conformen amb no 
sortir de l’àrea de seguretat.

Quan la deriva del drama 
sembla despertar el perill del 
dolor autèntic sempre sorgeix 
una oportuna subtrama o 
subpersonaje –com un pare 
llunyà i presenil sense por al 
compte telefònic– que ens salva 
d’una situació realment seriosa i 
preocupant. –Juan Carlos 
Olivares

NOTA AL PEU Guillem Clua va 
escriure l’obra el 2006.

Gust de cendra

Sala Muntaner. Fins al 25 de maig

Molt difícil, el que ha fet Helena 
Tornero adaptant el Llibre del 
gentil i els tres savis de Ramon 
Llull, en tres idiomes (català, 
castellà i portuguès), amb un 
cast trinacional. D’entrada, ens 
col·loca una narradora que ens 
fa saber que Sots l’ombra d’un 
bell arbre, bonic títol, és una 
faula i al cap de poc ens revela 
que la dona que ha demanat al 
públic com és el seu déu és una 
excambrera, la Maria, que 
accepta una feina estrambòtica 
en una mena d’estació espacial, 
tot i que el que fa realment a la 
vida és estudiar les religions a 
través del volum lul·lià.

A l’estació hi ha tres científics 
–els tres savis–, tres 
torracollons que viuen al marge 
del món. Un jueu, un catòlic i un 
musulmà. I, com Llull, Tornero 
aprofita l’avinentesa per 
desafiar les convencions i 

preguntar-se quin és el lloc de la 
dona en el món.

La direcció de Marta Pazos és 
sincera, fa el que pot amb el 
mínim, i els actors assumeixen 
els rols sense histrionismes, al 
servei del text. Però a 
l’espectacle li falta alguna cosa 
per ser brillant, per enlluernar-
nos. No ens avorrim. Tampoc no 
repetirem. –A. Gomila

NOTA AL PEU Producció de 
gallecs, catalans i portuguesos. 

Sots l’ombra d’un bell...

Tantarantana. Fins a l’11 de maig

Hi ha històries que per molt que 
les coneguem, cal recordar. El 
pes del plom ens parla del tràfic 
d’armes. I ho fa amb la història 
d’una periodista que justament 
vol provar com funciona aquests 
mercat multimilionari que cap 
regulació aconsegueix parar. 
Certament que la peripècia de 
l’apassionada periodista 
guarda paral·lelismes amb el 
món del cinema i que  no resulta 
nova. Però si ho és el text d’Aleix 
Fauró i Isis Martin i la manera 
com els autors i directors de la 
companyia La Virguería ha 
decidit explicar-nos-la.

La gran virtut de l’espectacle 
rau en captivar-nos per la via 
d’un realisme frapant en una 
estructura formal gens lineal, 

uns personatges molt ben 
definits i un crescendo de tensió 
dramàtica. Els quatre intèrprets 
estan fantàstics. Una pega. El 
final. Crec que desvirtua el 
missatge. El pes del plom és la 
mostra d’un teatre compromès i 
d’interès general. –Santi 
Fondevila

NOTA AL PEU En acabar, pots 
endur-te dues bales a casa. 

El pes del plom

Sala Beckett  
Fins a l’11 de maigDE LA SETMANA

L’OBRA

L’AUTOR

EXPERIÈNCIA
Guillem Clua va escriure aquesta obra 

a partir d’una experiència personal 
a Terra Santa. La propera obra que 

estrenarà aquí, curiosament, es diu La 
terra promesa.

A NOVA YORK
Gust de cendra va presentar-se al 
Repertorio Español de Manhattan 
el desembre del 2006. Vuit anys 

després  de l’estrena nord-americana, 
torna a casa.


